
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /16                    Data:23.03.2016    r.

Dotyczy:  postępowania  w trybie  przetargu nieograniczonego  poniżej  209 000
euro na   dostawę odczynników immunochemicznych wraz   z dzierżawą analizatora przez okres 12
miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. -   (Znak sprawy:81178/2016)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art.  38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 )
do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art.
38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wiersze zawierające

wycenę materiałów zużywalnym niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu? 

Ad. 1. Tak.

2)      Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  rozszerzenie  formularza  cenowego  o  wiersze
zawierające

wycenę  akcesoriów  niezbędnych  do  naniesienia  próbek  z  materiału  badanego,  ich
rozcieńczenia i zebrania zużytych elementów (tipsy, kuwety i pojemniki) ?

            Ad. 2. Tak.

3)      Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni? Bardzo
możliwe jest wcześniejsze dostarczenie, ale ze względów logistycznych prosimy o wydłużenie
tego terminu.

      Ad. 3. Tak.

4)      Czy Zamawiający mógłby skorygować w zapisach w SIWZ i w ogłoszeniu termin gwarancji
– zgodny z proponowanym w Umowie dzierżawy – czyli 6 miesięcy?

      Ad. 4. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3.

5)      Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:   

        - poz. 2 - min. 4 miesiące od daty dostawy do  Zamawiającego ?      

          Ad. 5. tak. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1.

                Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie 
można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane
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 terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytania do umowy (zał. nr 1):

6)      §7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do
0,5%?

    Ad. 6. Nie.

7)      §8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki przekraczającej
10 dni w dostawie zamawianych odczynników do badań immunochemicznych.”?

 Ad. 7 . Nie.

Pytania do umowy (zał. nr 3):

8)      §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki tego samego podzespołu
analizatora – wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na inne
sprawne o nie gorszych parametrach w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia trzeciej usterki.”?

            Ad. 8. Nie.

 Z poważaniem          


